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1. Samenvatting 

 
Maastricht pakt in dit decennium de twee grote verkeersknelpunten van de stad aan door de A2 te 
ondertunnelen en de capaciteit van de Noorderbrug te vergroten en daarbij het tracé deels te verleggen. Ook 
een andere, lang gekoesterde wens gaat in vervulling: Maastricht krijgt een locatie in Bosscherveld waar 
grootschalige detailhandel (PDV) zich kan vestigen. De eerste fase moet op korte termijn operationeel worden. 
Op 22 februari 2011 heeft de gemeenteraad deze beide besluiten genomen. In diezelfde raadsvergadering is 
een voorbereidingsbesluit genomen ter aankondiging van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied, waarin 
beide zaken planologisch worden vastgelegd. Dit houdt in dat uiterlijk 25 februari 2012 een ontwerp-
bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug en omgeving ter inzage moet worden gelegd. Voorliggend 
raadsstuk vormt de input voor dat bestemmingsplan. 
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan moet besluitvorming plaatsvinden over drie onderwerpen: 

- een verdere inperking van de oplossingsruimte voor het tracé van de toekomstige Noorderbrug, 
- de exacte locatie van de eerste fase van de PDV-concentratie en 
- de beantwoording van de inspraakreacties. 

Om deze beslissingen te kunnen nemen is een zorgvuldig interactief traject doorlopen met ruimte voor inbreng 
op procesmatig en inhoudelijk vlak.  Zo zijn onder andere Buurtkaders en bedrijven nauw betrokken, 
geconsulteerd en geïnformeerd. Dit proces zal worden voortgezet daar waar het betreft de verdere uitwerking 
van de plannen op buurtniveau. Er is nader onderzoek gedaan naar de verkeersstructuur rond de Noorderbrug 
en in Maastricht-West om in het verleden vastgestelde aannames en kaders opnieuw te toetsen. Er is 
gedurende de maand oktober 2011 inspraak gehouden en een ieder is in de gelegenheid gesteld tot 4 
november 2011 te reageren op de voorstellen. In voorliggend raadsvoorstel zijn de inspraakreacties 
samengevat en beantwoord. Op basis van dit alles wordt nu de keuze over de oplossingsruimte voor de 
verkeersstructuur rond de Noorderbrug en de locatie van de eerste fase van de PDV-concentratie ter 
besluitvorming voorgelegd. 
 
  
2. Beslispunten 

 
1.- Kennis nemen van het Ruimtelijk Trechteringsdocument RMP (Gemeente Maastricht, sept. 2011), het 
Verkeersonderzoek RMP Maastricht-Noord (Goudappel Coffeng, sept. 2011) en de Studie inpassing GDV/PDV 
Belvédère (Palmbout Urbanlandscapes, sept. 2011), waarin aanbevelingen worden gedaan over het toekomstig 
tracé van de Noorderbrug en de locatie van de eerste fase PDV. 
2.- Kennis nemen van de inspraak- en overlegreacties over deze onderwerpen en instemmen met de 
beantwoording daarvan. 
3.- Model 4 van het Structuurplan / MER Belvédère vaststellen als het tracé van de toekomstige 
Noorderbrug, waarbij nog een beperkte bandbreedte resteert om dit tracé nader te kunnen optimaliseren. Deze 
bandbreedte is op bijgevoegde kaart aangegeven (een grotere kaart ligt ter inzage in de raadsportefeuille). 
4.-  De eerste fase van de PDV-concentratie situeren binnen het door de raad vastgestelde zoekgebied 
conform het detailhandelsconcept op de locatie zoals die op de 2 bijgevoegde plaatjes staat aangegeven. 
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5.- Deze zaken planologisch vastleggen in een bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug en 
omgeving, het ontwerp daarvan ter inzage leggen en het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad 
voorleggen. 
6.- Kennis nemen van de wijze waarop het planproces middels participatie is vorm gegeven en wordt 
voortgezet. Onder andere betreffende de (verkeerskundige) uitwerking en de optimalisatie van de verdeling van 
het verkeer over de diverse routes in Maastricht-West.  
7. Kennis nemen van de voorgenomen integrale herijking van Belvédère inclusief o.a. RMP en PDV in 
het voorjaar 2012 en vooruitlopend daarop –tegen de achtergrond van de wens om snelheid te betrachten- een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1 mio welk bedrag ten laste zal worden gebracht van het 
project. 
 
 
3. Aanleiding 

 
Verkeer: Noorderbrug 
Maastricht kent twee grote verkeersknelpunten: de A2-Stadstraverse in noord-zuid richting en het Maaskruisend 
Verkeer in oost-west richting. De aanpak van de A2 vindt plaats in het kader van het project A2 Maastricht, zoals 
dat thans in uitvoering is. De problematiek van het Maaskruisend verkeer is een toenemend knelpunt in het 
functioneren van stad en regio. Uit onderzoek (Planstudie Maaskruisend Verkeer, april 2009) is gebleken dat het 
realiseren van een extra brug over de Maas ten noorden van de stad weliswaar capaciteit voor het autoverkeer 
toevoegt, maar dat dit door de benodigde investering geen kosteneffectieve oplossing is. Te weinig auto’s 
zouden daarvan gebruik gaan maken. Daarom is, voortbordurend op de grotendeels bestaande 
hoofdinfrastructuur, aanbevolen de capaciteit van het gehele Noorderbrugtracé te vergroten. Dit in combinatie 
met een pakket van maatregelen gericht op versterking van het openbaar vervoer (tram Vlaanderen) en 
langzaam verkeer, geflankeerd door een sturend parkeerbeleid.  
 
Op 8 februari 2010 heeft de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit het gemeentebestuur 
opgedragen in overleg te treden met Rijk en provincie Limburg om te komen tot een gezamenlijke financiering 
van de verbetering van het Noorderbrugtracé. Op basis van het Beslisdocument RMP (Ruimtelijk 
Mobiliteitspakket Maastricht-Noord, november 2010) heeft het Rijk voor dit project 60 miljoen euro ter 
beschikking gesteld. De provincie Limburg heeft voor dit project 30 miljoen euro toegezegd. Op 22 februari 2011 
heeft de gemeenteraad van Maastricht zich garant gesteld voor de overig benodigde 35 miljoen euro. De 
financiering van de verbetering van het Noorderbrugtracé is via de Kadernota 2011 geregeld. 
 
Perifere detailhandel (PDV) 

Een andere lang gekoesterde wens betreft de concentratie van perifere detailhandel (PDV) in Maastricht. Er is al 
wel dergelijke detailhandel aanwezig, maar door de verspreiding ontbreken mogelijke schaalvoordelen. 
Bovendien voldoet een deel niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Na een lang traject heeft  
de gemeenteraad van Maastricht op 22 februari 2011 besloten dat in het gebied Bosscherveld een concentratie 
van perifere detailhandelsvestigingen (PDV) kan worden gerealiseerd. De eerste fase hiervan moet op korte 
termijn operationeel zijn.  
 
Voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan 

Om te komen tot de gewenste snelheid in het planproces en de voorgenomen planontwikkeling heeft de raad 
eveneens in februari 2011 een voorbereidingsbesluit genomen ter aankondiging van een nieuw 
bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug en omgeving. Dit om de verbetering van de Noorderbrug en de 
(gefaseerde) realisatie van een PDV-concentratie in Bosscherveld planologisch vast te leggen. En voorts om 
ongewenste ontwikkelingen in het gebied te voorkomen, die dat zouden kunnen frustreren. Dit houdt in dat 
uiterlijk 25 februari 2012 een ontwerp-bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug en omgeving ter inzage 
moet worden gelegd. Als input voor het bestemmingsplan moet besluitvorming plaatsvinden over de 
toekomstige verkeersstructuur op en rond de Noorderbrug en de exacte locatie van de eerste fase van de PDV-
concentratie. 
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Betrokkenheid belanghebbenden 

Naar aanleiding van de raadsbesluiten van februari 2011 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een 
bestemmingsplan. Daarbij was een sterke betrokkenheid van belanghebbenden uitgangspunt. Gestreefd wordt 
naar verbreding van het draagvlak bij de keuzes die gemaakt moeten worden.  
Ook in het vervolgproces zullen belanghebbenden in positie worden gebracht om daar waar dat mogelijk is mee 
te denken over zaken zoals de verkeerskundige uitwerking. Hiermee wordt gehandeld in het verlengde van 
eerdere afspraken met belanghebbenden en wordt tegemoet gekomen aan de wens van de raad. Er is kortom 
gesproken met een groot aantal betrokken partijen, zowel over het proces zoals dat wordt doorlopen als over de 
inhoudelijke vraagstukken.  
 
 
4. Relatie met bestaand beleid 

 
Dit raadsvoorstel is een uitwerking van de raadsbeslissingen over de (financiering van de) verbetering van het 
Noorderbrugtracé, de realisatie van een PDV-concentratie in Bosscherveld en een voorbereidingsbesluit voor 
het gebied rond de Noorderbrug.  
 
Structuurplan 2007 
 
In 2007 heeft de gemeenteraad het Structuurplan Belvédère inclusief de bijbehorende Milieueffectrapportage 
(MER) vastgesteld. Onderdeel hiervan was het nieuwe tracé van de Noorderbrug, volgens het zogenoemde 
model 4. Dit model schept de mogelijkheden voor: 

- het creëren van een toekomstvaste hoofdstructuur voor de auto; 
- het vergroten van de samenhang van de stedelijke netwerken (natuur, water, cultuur, recreatie); 
- het verbeteren van de toekomstwaarde van grote delen van Maastricht West waar onder Belvédère en 

omgeving; 
- het verbeteren van de milieukwaliteit en leefbaarheid. 

 
In het Structuurplan Belvédère is gekozen voor een toekomstvast raamwerk voor het verkeer en een flexibele 
programmatische invulling om te kunnen inspelen op de vaak onvoorspelbare sociaal-economische 
ontwikkelingen gedurende de looptijd van 20 tot 30 jaar. Bij de MER-beoordeling is uitgegaan van een scenario 
dat paste in het toenmalige beeld van een sterke bevolkingsgroei in Maastricht met een grote bouwopgave. Met 
name dit laatste vraagt nu- gezien de demografische ontwikkelingen- om een hernieuwde toets. Bij de nieuwe 
analyse die gedaan is voor de meest wenselijke verkeersstructuur rond de Noorderbrug wordt uitgegaan van de 
nieuwste inzichten over de ontwikkeling van de stad conform de raadsbeslissing over de stedelijke 
programmering. 
 
Detailhandelsnota en raadsbesluit inzake locatiekeuze februari 2011 
 
De besluitvorming over de PDV-concentratie is een uitwerking van de Detailhandelsnota. Aan de keuze voor 
een PDV-locatie in het Bosscherveld lagen de volgende ruimtelijk-economische argumenten ten grondslag: 

- de locatie past in het ruimtelijk beleid en sluit aan op de belangrijkste detailhandelsvoorzieningen in de 
stad; er ligt een rechtstreekse relatie met de GDV op de Sphinx-locatie en daarmee ook met de 
binnenstad; 

- door deze samenhang PDV-GDV-binnenstad, die in feite al in het Structuurplan Belvédère werd 
bepleit, wordt de totale aantrekkingskracht van deze detailhandelsvoorziening vergroot en wordt 
invulling gegeven aan de landelijke tendens dat PDV en GDV zich steeds meer vermengen; 

- de economische meerwaarde voor de stad en omliggende gemeenten is zo maximaal. Bovendien sluit 
dit aan op de miljoeneninvesteringen die hiervoor jarenlang zijn gedaan;  

- door de verbetering van de Noorderbrug is de bereikbaarheid van de locatie gegarandeerd en 
- een eerste fase van 20.000 m2 kan op korte termijn worden gerealiseerd. 
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Frontenpark 
 
In het kader van het Structuurplan Belvédère zijn de ambities voor het Noorderpark geformuleerd  
(parkeerterrein aan de Frontensingel, Hoge Fronten, Lage Fronten, vestingwerken). 
Deze ambities zijn gericht op een voor de bewoners en bezoekers toegankelijk te gebruiken nieuw stadspark 
met respect voor cultuurhistorische en ecologische waarden. 
Met het raadsvoorstel dat thans voorligt c.q. het trechteren naar voorkeursmodel 4 met een kleine bandbreedte 
naar het zuiden komt dit doel dichterbij. 
 
 
5. Gewenst beleid en mogelijke opties 

 
Verkeersstructuur Noorderbrug 
In het verleden is in het kader van de planvorming Belvédère een uitgebreide studie gedaan naar allerlei 
verschillende mogelijkheden voor de toekomstige verkeersstructuur. Dit is gebeurd via een internactief proces in 
overleg met alle betrokken partijen en heeft geleid tot besluitvorming door de gemeenteraad en het vaststellen 
van de meest wenselijke verkeersstructuur in het kader van het Structuurplan en MER Belvédère (januari 2007). 
Model 4 is daarbij vastgesteld als voorkeursmodel. In het Beslisdocument RMP (november 2010) is alle 
informatie hierover samengevat. Recent is nog een aantal alternatieve oplossingsmogelijkheden voor de 
toekomstige verkeersstructuur aangedragen. Deze alternatieven zijn eveneens doorgerekend en vergeleken 
met de eerder vastgestelde verkeersstructuur. Dit op basis van de meest actuele verwachtingen voor de 
ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van de stad (raadsbeslissing stedelijke programmering, januari 
2010). De conclusie is dat de verkeerstructuur, zoals die destijds reeds in het kader van het Structuurplan en 
MER Belvédère als voorkeursmodel was vastgesteld, de beste structuur is om de geformuleerde doelen te 
realiseren. Dit wordt onderschreven door objectieve en transparante onderzoeksresultaten.  
 
Eerste fase PDV 

Bij de raadsbeslissing over de locatie PDV-concentratie is een (ruim) zoekgebied binnen het gebied 
Bosscherveld aangegeven. Met handhaving van het concept dat deze PDV-concentratie samen met de 
mogelijke GDV (grootschalige detailhandelsvestigingen) op het Sphinx-terrein aan de Boschstraat als een soort 
kralensnoer verbonden zou worden met de Maastrichtse binnenstad, is een geschikte locatie voorhanden die 
voldoet aan de voorwaarden en waarvoor geen bestaande bedrijven worden geraakt. Deze locatie ligt goed in 
relatie tot de hoofdinfrastructuur en is gefaseerd uit te breiden tot een volwaardige PDV-concentratie.  
 
Participatieproces 

Het te doorlopen inspraak- en besluitvormingsproces is op 20 september 2011 in de raadscommissie SO 
toegelicht. Al eerder waren de meest betrokken buurtkaders uitgenodigd en op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken. De eerste bijeenkomst vond plaats op 30 juni 2011; in deze vergadering hebben de buurtkaders hun 
samenwerking gepresenteerd en is ruimte geboden voor inhoudelijke en procedurele inbreng. En er is 
overeenstemming bereikt over de wijze waarop het proces verder vorm zou worden gegeven. De tweede 
bijeenkomst vond plaats op 15 september 2011; toen zijn de voorstellen rondom het te doorlopen inspraak- en 
besluitvormingsproces toegelicht. De derde bijeenkomst vond plaats op 29 september 2011; op dat moment is 
voorinformatie gegeven over de onderzoeksresultaten rond de verschillende alternatieven voor de 
verkeersstructuur.  
 
Op 30 september 2011 vond over de meest gewenste verkeersstructuur rond de Noorderbrug en de precieze 
locatie van de PDV-concentratie (eerste fase) een persconferentie plaats, waarin het college haar inzet heeft 
gepresenteerd. Op 1 oktober 2011 zijn de onderliggende stukken over deze onderwerpen gepubliceerd. 
Iedereen is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Op 12 oktober 2011 vond de vierde bijeenkomst 
plaats met de samenwerkende buurtkaders; hier zijn diverse inhoudelijke vragen beantwoord. Op 13 en 19 
oktober 2011 zijn informatiemarkten gehouden in het informatiecentrum Belvédère. Daar konden 
belanghebbenden en geïnteresseerden informatie krijgen over de plannen en werden specifieke vragen 
beantwoord door aanwezige deskundigen. Op 18 oktober 2011 zijn de stukken toegelicht in de raadscommissie 
SO; toen is ook nog een keer nader ingegaan op het te doorlopen inspraak- en besluitvormingsproces. Naar 
aanleiding daarvan is desgevraagd op 31 oktober 2011 nog een inspraakavond georganiseerd.  
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Niet alleen met bewonersgroepen is gesproken. Op 1 juni 2011 is er een bijeenkomst geweest met de betrokken 
bedrijven in Bosscherveld. In oktober 2011 is aan het bedrijfsleven een brief gestuurd waarin de inhoudelijke 
voorstellen en de inspraakmogelijkheid onder de aandacht zijn gebracht.  
Op 3 november 2011 is gesproken met het bestuur van de bedrijvenvereniging wat ertoe heeft geleid dat de 
geplande tweede bijeenkomst voor het bedrijfsleven desgevraagd is verplaatst naar januari 2012. Deze tweede 
bijeenkomst wordt inmiddels gepland. 
Uiteraard wordt sinds een aantal maanden gesprekken gevoerd met individuele bedrijven die wellicht kunnen 
worden geraakt- afhankelijk van het definitieve tracé- als gevolg van de voorgenomen plannen. 
Besproken wordt wat de effecten zouden kunnen zijn in relatie tot mogelijke tracékeuzen en welke 
mogelijkheden zich aandienen met als uitgangspunt het behouden van de werkgelegenheid.  
Alhoewel tot op dit moment nog geen conclusies zijn te trekken kan in zijn algemeenheid worden aangegeven 
dat de gesprekken coöperatief verlopen. De gespreksverslagen zijn uiteraard vertrouwelijk van aard. 
Daarnaast is op 20 oktober 2011 en 17 november 2011 opnieuw gesproken met belangenorganisaties op het 
gebied van cultuurhistorie, groen en natuur. De inspraak procedure is op 4 november 2011 afgesloten. 
 
Interactief vervolgproces 
Het spreekt vanzelf dat het proces van betrokkenheid van buurten, bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
en belangstellenden pro-actief wordt voortgezet. Alleen op die manier is draagvlak te bereiken voor de majeure 
ingreep waar wij voor staan. De belangrijke stap van uitwerking van de plannen op buurtniveau staat eraan te 
komen. Uiteraard streven wij naar zo maximaal mogelijke betrokkenheid en inbreng van een ieder met 
inachtneming van de stedelijke belangen waar wij voor staan. 
 
Resultaten inspraak 
Er zijn over de stukken met betrekking tot meest gewenste verkeersstructuur op en rond de Noorderbrug en de 
locatie van de eerste fase van de PDV-concentratie 22 inspraakreacties ingediend. Deze zijn alle integraal in de 
raadsportefeuille opgenomen; evenals de verslagen van de diverse overleggen en de inspraakavond. In bijlage 
II van dit raadsstuk zijn de reacties samengevat en beantwoord. Op de thema’s, die tijdens de inspraak het 
meest naar voren zijn gebracht, wordt hierna kort ingegaan.  
 
Verkeer en milieu 
Er zijn veel – soms gedetailleerde -vragen over de verkeers- en milieuaspecten (verkeersontwerp, 
verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, luchtverontreiniging, geluidhinder en dergelijke). Een aantal van deze 
vragen zijn reeds in deze fase van het planproces pro-actief opgepakt met belanghebbenden. De 
besluitvorming, zoals die voorligt, richt zich nu vooral op de manier waarop het verkeer op en rond de 
Noorderbrug en richting Maastricht-West en België op structuurniveau het best kan worden afgewikkeld.  
Daarbij is met name de verkeerskundige werking van de verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. En 
is getoetst of de structuur, die op het gebied van het verkeer het beste functioneert, vanuit milieuaspecten leidt 
tot onverantwoorde milieubelasting op bepaalde wegvakken. Dit laatste blijkt niet het geval. Op verschillende 
routes zal de leefbaarheid verbeteren; op een aantal wegvakken zal deze hetzelfde blijven. Het is niet uit te 
sluiten dat de druk op de leefkwaliteit op een of enkele wegvlakken toeneemt. Uitgangspunt blijft dat er geen 
sprake is van overschrijding van (maximale) grenswaarden.  
 
Het is begrijpelijk dat deze constatering de vragen die er leven niet wegneemt. Aandachtspunten op het gebied 
van verkeer en milieu liggen met name ter hoogte van Boschpoort (vanwege verschuiving van de Noorderbrug 
richting deze woonbuurt) en op de route Fort Willemweg – Fagotstraat – Nobellaan (vanwege de toename van 
het verkeer op deze route). In de inspraak is uitdrukkelijk aan de betrokken buurtkaders, bewoners en andere 
belanghebbenden toegezegd, dat zij nauw betrokken worden bij de verkeerskundige uitwerking van de plannen. 
Daarbij zal het niet alleen gaan om de precieze inrichting van de wegen en de eventuele benodigde 
milieumaatregelen ter vermindering van de milieudruk, maar ook om optimalisatie van het verkeer in Maastricht-
West over de verschillende routes. Dit participatieproces is overigens reeds gestart en het streven is erop 
gericht  dat  deze verkeerskundige uitwerking op meer detailniveau verder is gevorderd  op het moment dat het 
bestemmingsplan in juni 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In het ontwerp-
bestemmingsplan, dat in februari 2012 ter inzage zal worden gelegd, zullen overigens waar dat al kan meer 
gedetailleerde gegevens over het milieu beschikbaar zijn. Dan is precies duidelijk welke belastingen op het 
gebied van lucht en geluid optreden.  
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Voor wat betreft de ontsluiting in Limmel voorziet het plan in aanpassing van het kruispunt Willem 
Alexanderweg-Viaductweg. Wij begrijpen de wens van de buurt Limmel met betrekking tot de ontlasting van de 
Willem Alexanderweg. In het kader van de uitvoering van de Structuurschets Maastricht Noordoost zal  daarop 
worden teruggekomen. Vanuit de westelijke woonbuurten wordt betreurd dat de alternatieve verkeersstructuren 
niet geheel blijken te functioneren zoals gehoopt. Er worden (terechte) vragen gesteld over de (verkeers- en 
milieu)belasting op en langs de route Fort Willemweg – Fagotstraat – Nobellaan.  
Zoals gezegd zal in het bestemmingsplan meer duidelijkheid kunnen worden gegeven over de precieze 
milieubelasting en zullen buurtkaders, bewoners en andere belanghebbenden nauw worden betrokken bij 
verdere optimalisatie en uitwerking van de plannen. 
 
Bedrijven en werkgelegenheid  
Binnen Bosscherveld worden de plannen met betrekking tot Belvedere in zijn algemeenheid en de brug in het 
bijzonder met grote alertheid gevolgd. Waren tot voor kort alle veranderingen in het kader van de plannen voor 
Belvédère iets voor de verre toekomst, nu komen deze ineens heel dichtbij.  
Zowel voor de bedrijven als voor de gemeente is bijzonder punt van aandacht en uitgangspunt voor het overleg 
met de bedrijven de continuïteit van de bedrijfsvoering en de werkgelegenheid. Er is een algemene 
informatieavond gehouden waarvoor alle bedrijven waren uitgenodigd. Vervolgens is gekozen voor een 
individuele benadering. Er is met elk bedrijf gesproken over hun specifieke situatie, plannen en wensen. De 
gemeente kan de (individuele) werkgelegenheid binnen een bedrijf natuurlijk niet garanderen, maar geeft 
behoud van werkgelegenheid een zeer hoge prioriteit.  
 
Er zal daarom uiterst voorzichtig worden omgegaan met de aanwezige bedrijven in het gebied. Dat is ook de 
reden waarom de eerste fase PDV wordt voorgesteld op terreinen, waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. En 
dat is ook de reden waarom er voor de precieze ligging van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug nu 
nog een zoekgebied wordt aangegeven. Dit maakt het mogelijk de komende maanden de ligging van het tracé 
nog nader te optimaliseren mede op basis van (de gesprekken met) de betrokken bedrijven, waarbij zal worden 
bekeken of het mogelijk is op onderdelen gebruik te maken van de bestaande infrastructuur.  
Het is trouwens de bedoeling binnen een half jaar te komen tot een definitieve ligging van het tracé. Dit om 
bedrijven niet te lang in onzekerheid te laten en duidelijkheid te geven over de plannen. Aan uw raad zal 
daarover t.z.t. een gefundeerde keuze worden voorgelegd. In de communicatie over dit onderwerp zal overigens 
terughoudendheid worden betracht als het gaat om het delen van bedrijfsspecifieke informatie.  
 
Cultureel erfgoed en natuur- Frontenpark  
In het interactieve proces ter voorbereiding van de besluitvorming rond het project Belvédère (Masterplan in 
2004 en MER/Structuurplan in 2007) waren de thema’s cultureel erfgoed en natuur steeds belangrijk bij de 
afweging. Doel van het project van de Noorderbrug is immers niet alleen een oplossing te bieden voor het 
Maaskruisend verkeer, maar ook de voorwaarden te creëren voor de realisatie van het Frontenpark en het beter 
beleefbaar maken van de vestingwerken (Hoge Fronten, Lage Fronten en Fort Willem). Uit de inspraakreacties 
blijkt dat men onverkort achter deze ambities blijft staan en dat men daarom pleit voor een verandering van de 
verkeerstructuur. De positieve gevolgen van de voorgestelde verkeerstructuur voor de Lage Fronten worden 
benadrukt, maar men kijkt naar mogelijke verbeterpunten voor wat betreft de relaties tussen de Hoge Fronten en 
Fort Willem en tussen de Hoge en Lage Fronten onderling.  
 
De gemeente onderschrijft de ambities voor het Frontenpark en de vestingwerken. In het verleden waren al 
plannen gemaakt om de eenheid van de verschillende onderdelen verder te verbeteren door de aanleg van 
ecologische en recreatieve verbindingen. Deze zullen bij de uitwerking van de plannen worden meegenomen en 
gekeken zal worden op welke manier deze onderdelen kunnen worden gefinancierd. Bij de nadere optimalisatie 
van de precieze ligging van de westelijke aanlanding van de Noorderbrug zullen ook de voor- en nadelen op het 
gebied van cultureel erfgoed (schootsveld, gasfabriek) in beeld worden gebracht en afgewogen. In het kader 
van de compenserende maatregelen verband houdende met de realisatie van de hoofdinfrastructuur zijn hier 
met name de winsituaties mogelijk, hetgeen betekent dat het Frontenpark als actiepunt op de agenda komt. 
 
 
6. Personeel 

 
Niet van toepassing. 
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7. Informatie en automatisering 

 
Niet van toepassing. 
8. Aanbestedingen 

 
Niet van toepassing. 
 
 
9. IBOR beheersparagraaf 

 
Niet van toepassing. 
 
 
10. Financiën 
 

Bij raadsbesluit van februari 2011, volgnummer 30-2011 is onder meer besloten om een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen van € 750.000,= bedoeld om uw besluiten aangaande aanpak Maaskruisend verkeer en 
locatiekeuze PDV verder te kunnen uitwerken. Van dit krediet was op dat moment reeds een deel besteed voor 
het binnenhalen van Rijkssubsidie. Om tot een versnelde doorstart te kunnen komen is een aanvullend krediet 
nodig voor onderzoeken, participatie e.d. Dit aanvullend krediet is nodig om de activiteiten die moeten leiden tot 
realisatie van de hoofdinfrastructuur en PDV met voortvarendheid door te kunnen zetten waarmee tegemoet 
wordt gekomen aan de wensen van uw raad. De kosten worden voorlopig voorgefinancierd door  het 
ontwikkelingsbedrijf en worden  uiteindelijk ten laste gebracht van het project waarvoor een bedrag van € 125 
mio gefaseerd beschikbaar is. 
 
In het kader van de herijking (in dit verband wordt eveneens verwezen naar het raadsstuk handelende over de 
overname van de positie van Bouwinvest door de gemeente) wordt de financiële situatie van het project 
Belvédère, inclusief aanpak van de Noorderbrug rekening houdende met toegezegde subsidiegelden ter 
besluitvorming aan u voorgelegd. 
 
 
11. Voorstel 

 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Ruimtelijk Trechteringsdocument RMP (Gemeente Maastricht, sept. 
2011), het Verkeersonderzoek RMP Maastricht-Noord (Goudappel Coffeng, sept. 2011) en de Studie inpassing 
GDV/PDV Belvédère (Palmbout Urbanlandscapes, sept. 2011), waarin aanbevelingen worden gedaan over het 
toekomstig tracé van de Noorderbrug en de locatie van de eerste fase PDV. Deze stukken liggen ter inzage in 
de raadsportefeuille.  
 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inspraak- en overlegreacties over deze onderwerpen (deze liggen ter 
inzage in de raadsportefeuille) en in te stemmen van de beantwoording daarvan (zie bijlage van dit 
raadsvoorstel).  
 
Op basis hiervan wordt voorgesteld het tracé van de toekomstige Noorderbrug vast te stellen conform model 4 
van het Structuurplan / MER Belvédère met een beperkte bandbreedte om nog nader te kunnen optimaliseren. 
En de eerste fase van de PDV-concentratie conform het detailhandelsconcept binnen het door de raad 
vastgestelde zoekgebied te situeren op de locatie, zoals die op bijgevoegde kaartjes staat aangegeven.  
 
Tot slot wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1 mio ten laste van het project 
RMP. 
 
 
12. Vervolg / Planning 
 

Zoals gezegd is de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met alle partijen die betrokken zijn bij dit project. 
Ook in het vervolgproces zal actief en transparant worden gecommuniceerd en zullen belanghebbenden worden 
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betrokken bij de uitwerking van de plannen. Dit gaat om bewoners/buurtkaders, bedrijven/bedrijfsverenigingen 
en belangengroepen, bijvoorbeeld op het gebied van cultureel erfgoed, fiets en natuur. Het streven daarbij is zo 
snel mogelijk concreet antwoord te geven op de (terechte) vragen die er leven.  
 
In het ontwerp bestemmingsplan, dat in juni 2012 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd, zullen de 
lucht- en geluideffecten worden aangegeven. Op basis daarvan zal vervolgens een maatregelenpakket worden 
opgesteld dat op plaatsen waar dat nodig is de milieuhinder zoveel mogelijk moet beperken. Er wordt tevens 
naar gestreefd medio 2012 een voorlopig verkeerskundig ontwerp gereed te hebben, zodat inzicht kan worden 
gegeven over de inrichting van de bestaande en nieuwe wegen die onderdeel vormen van het totale plan. Ook 
wordt gestreefd om medio 2012 het tracé van de nieuwe infrastructuur in Bosscherveld precies te definiëren. Dit 
om aan de zittende bedrijven duidelijkheid te geven over de eventuele gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Een 
onderwerp dat bij de uitwerking specifiek aandacht zal krijgen is de bereikbaarheid van het gebied tijdens de 
uitvoerende werkzaamheden. Dit mede in relatie tot de uitvoering van het project A2 Maastricht.  
 
Maar eerst zullen het zoekgebied voor de toekomstige ligging van de Noorderbrug en de locatie van de eerste 
fase PDV planologisch worden vastgelegd in een voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug 
en omgeving. Het voorontwerp daarvan zal in februari 2012 ter inzage worden gelegd (formele procedure met 
mogelijkheid indienen zienswijzen). In juni 2012 zal het ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de raad.  
 
En zoals gezegd zullen parallel daaraan de plannen in nauw overleg met betrokken partijen (verkeerskundig) 
worden uitgewerkt, waarbij de opgave wordt meegenomen de verdeling van het verkeer over de diverse routes 
in Maastricht-West nog te optimaliseren.  
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 
 
De Secretaris,                     De Burgemeester, 
 
P.J. Buijtels.                       O. Hoes. 
 
 
 
 
 
 
In de raadsportefeuille liggen over dit onderwerp de volgende stukken ter inzage: 

 

De resultaten van overleg en inspraak: 
- De verslagen van de verschillende overlegmomenten 
- Het verslag van de inspraakavond op 31 oktober 2011  
- De binnengekomen (schriftelijke) reacties. 

 

De tekening waarop de reservering, met bandbreedte,  voor het verkeer staat aangegeven. 

 

De inhoudelijke onderleggers van dit raadsvoorstel: 
-  Ruimtelijk Trechteringsdocument RMP (gemeente Maastricht, september 2011) 
-  Verkeersonderzoek Bestemmingsplan RMP Maastricht-Noord (Goudappel Coffeng, september 2011) 
-  Studie inpassing GDV / PDV Belvédère (Palmbout Urbanlandscapes, september 2011) 
En verder als achtergrondinformatie het Beslisdocument RMP (Gemeente Maastricht, november 2010) 
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DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 november 2011, 

team Ontwerp  no. 2011-56657; 

 

gehoord de commissie Stadsontwikkeling d.d. 13 december 2011, 

 

gelet op de noodzaak ten behoeve van het bestemmingsplan besluiten te nemen over de het 

toekomstige tracé van de Noorderbrug en de exacte locatie van de eerste fase PDV, 

 

gezien de uitkomst van het inhoudelijk onderzoek en de resultaten van het participatieproces, 

 

 

BESLUIT: 

 

1.- Kennis nemen van het Ruimtelijk Trechteringsdocument RMP (Gemeente Maastricht, sept. 
2011), het Verkeersonderzoek RMP Maastricht-Noord (Goudappel Coffeng, sept. 2011) en de Studie 
inpassing GDV/PDV Belvédère (Palmbout Urbanlandscapes, sept. 2011), waarin aanbevelingen 
worden gedaan over het toekomstig tracé van de Noorderbrug en de locatie van de eerste fase PDV. 
2.- Kennis nemen van de inspraak- en overlegreacties over deze onderwerpen en instemmen met 
de beantwoording daarvan. 
3.- Model 4 van het Structuurplan / MER Belvédère vaststellen als het tracé van de toekomstige 
Noorderbrug, waarbij nog een beperkte bandbreedte resteert om dit tracé nader te kunnen 
optimaliseren. Deze bandbreedte is op bijgevoegde kaart aangegeven (een grotere kaart ligt ter inzage 
in de raadsportefeuille). 
4.-  De eerste fase van de PDV-concentratie situeren binnen het door de raad vastgestelde 
zoekgebied conform het detailhandelsconcept op de locatie zoals die op de 2 bijgevoegde plaatjes staat 
aangegeven. 
5.- Deze zaken planologisch vastleggen in een bestemmingsplan voor het gebied Noorderbrug en 
omgeving, het ontwerp daarvan ter inzage leggen en het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad 
voorleggen. 
6.- Kennis nemen van de wijze waarop het planproces middels participatie is vorm gegeven en 
wordt voortgezet. Onder andere betreffende de (verkeerskundige) uitwerking en de optimalisatie van de 
verdeling van het verkeer over de diverse routes in Maastricht-West.  
7. Kennis nemen van de voorgenomen integrale herijking van Belvédère inclusief o.a. RMP en 
PDV in het voorjaar 2012 en vooruitlopend daarop –tegen de achtergrond van de wens om snelheid te 
betrachten- een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1 mio welk bedrag ten laste zal 
worden gebracht van het project. 
 
 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 20 december 

2011. 

 

 

 

De Griffier, De Voorzitter, 

 

 

 


